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E.L.: Mi célból jött létre a Védelmi Szolgálat?
H.I.: Tudatosan tervezett, szervezett,

elõzetesen meghatározott ütemterv – a NE-
FAG Zrt. erdõvédelmi szabályzatának ré-
szét képezõ Védelmi Terv – végrehajtása a
Védelmi Szolgálat. Ennek kialakítását a fa-
anyaglopás és a vadorzás módszereinek
megváltozása (a célra kialakított szállító jár-
mû használata, motorfûrész-beszerzés
könnyebbsége, a cselekmények elköveté-
sének szakaszolása) és az utóbbi években a
nagyságrendekkel történõ növekedése in-
dokolta.

E.L.: Hogyan tagozódik be az erdõgaz-
daság szervezeti rendjébe? Ki a szolgálat
operatív vezetõje?

H.I.: A szolgálat az erdészeti egységek
szervezetében mûködik, a végrehajtandó
feladatokat, azok tervezését a már említett
Erdõvédelmi Terv tartalmi elõírásai rögzítik.
A szolgálat operatív vezetõje az erdészet-
igazgató, aki a tényleges feladatok megha-
tározását és a szolgálat elrendelését végzi.

E.L.: Kik a védelmi szolgálat tagjai?
H.I.: A kerületvezetõ erdészek, kerület-

vezetõ vadászok, indokolt esetben az ága-
zatvezetõk. Rendszeresen kapunk segítsé-
get az illetékes rendõrkapitányságoktól, te-
rületi rendõrõrsöktõl. A Pest, illetve
Jász–Nagykun–Szolnok megyei kapitány-
ságokkal együttmûködési megállapodás-
ban rögzítettük az õrzés–védelmi feladatok
ellátásában való közremûködésüket.

E.L.: Melyek a legfontosabb feladatok, fe-
ladatkörök?

H.I.: A szakszemélyzettõl alapvetõ elvá-
rás az erdõvédelem céljai között rögzített
megelõzési kötelezettség, a károk elhárítá-
sában, illetve a megszüntetésében, vala-
mint a károsítások következményeinek fel-
számolásában való aktív közremûködés. A
feladatköröket nem tagoltuk, egységes
elveken nyugvó végrehajtás a követel-
mény. Az erdészkerületek erdõrészletei a
veszélyeztetettségi foktól függõen minõsí-
tésre kerülnek a Védelmi Tervben. A minõ-
sítés kritériumai: az esetleges készlet nagy-
sága, a település közelsége, a feltártság
foka.  A különbözõ szintû és erõsségû õr-
zés-védelmi intézkedéseket a besorolás
függvényében dolgozuk ki és hajtjuk
végre.

E.L.: Mekkora területen kell ellátni a fe-
ladatokat? 

H.I.: A szolgálatot kettõ vagy több sze-
mély (erdész, polgárõr, rendõr, vadõr) látja
el egyidejûleg.  Így a feladat gyakran több
kerületre is kiterjed, amelynek területe 500-
1500 ha között változik. Természetesen
mindig a veszélyeztetettség foka a megha-

tározó. Amennyiben fokozottan veszélyez-
tetett a terület, úgy a mozgás intenzívebb és
kisebb területre koncentrálódik.

E.L.: A téli kiemelten fontos idõszakon
kívül is aktív az erdõk birtokvédelme?

H.I.: A tél valóban fokozott mértékû
igénybevételt jelent a szolgálat tagjainak.
Nem lehet azonban a nyári és az év más hó-
napjaiban sem pihenni. A fakitermelések
intenzitása és a készletezõ helyek kialakítá-
sa, a terepi járhatóság mind-mind befolyá-
solják a fatolvajok „mûködésének” mérté-
két. A faanyag üzleti célú eltulajdonítása
szinte egész évben fokozott odafigyelésre
kényszerít bennünket.

E.L.: Hogyan mûködik a mindennapi
gyakorlat?

H.I.: A Védelmi Szolgálatot az erdészet-
igazgató rendeli el írásban, melyben a fela-
datokat is meghatározza. A szolgálat ügye-
letes tagjai szolgálati terepjáróval járják a te-
rületet a kora reggeli, késõ esti órákban, né-
ha egész nap. A járõrözés során szerzett ta-
pasztalatokról a szabályzatban rögzített

módon írásos jelentés készül, amely alap-
ján esetleges feljelentés vagy eljárás kezde-
ményezése indul meg az erdészeti ható-
ságnál vagy rendõrségnél. Tettenérés vagy
más esemény esetén a szolgálat tagjai szük-
ségszerûen egymás segítségére sietnek és
azonnali hatósági intézkedést kérnek.

E.L.: Milyen hivatalos rendészeti szer-
vekkel vagy civil szervezetekkel mûködik
együtt a szolgálat?

H.I.: Említettem a rendõrséget, de ezen
kívül számos esetben a települések polgár-
õrsége, a mezõõri hálózat tagjai és a terüle-
tileg illetékes vadászatra jogosult társasá-
gok hivatásos vadászai is segítségünkre
voltak és jelenleg is folyamatosan segíte-
nek.

E.L.: Milyen eredményeket értek el az
utóbbi idõben?

H.I.: Az idei számos sikeres elfogás mel-
lett a Pusztavacsi Erdészetnél történt esetet
emelném ki példaként, mivel elgondolkod-
tató és tanulságos a végeredmény: Az er-
dész tetten ért egy autós motorfûrészes fa-
tolvajt. Felszólítás után szó szót követett,
majd rövid dulakodás után – amikor is ké-
sõbb beismerten, megvalósult a közfelada-
tot ellátó személy elleni erõszak – a tolvaj
kocsit, fûrészt otthagyva elmenekült.  Az er-
dész feljelentést tett az általa ismert személy
ellen. Az elsõfokú ítélet egy többszörösen
erõszakos cselekményekben visszaesõ, fel-
tételesen szabadlábon lévõ elkövetõ ellen
29 nap közmunka(!). A tetten ért tolvaj az
eset után egyébként rafináltan a rendõrsé-
gen az erdész ellen névszerinti feljelentést
tett fegyverrel történõ fenyegetés és az autó
és fûrész eltulajdonítása miatt. Azt hiszem
kommentár nem szükséges. Természete-
sen az ügyész fellebbezett. 

E.L.: Valóban nem szükséges ezt tovább
magyarázni, sajnos. Vannak-e a jövõre
nézve további fejlesztési elképzelések?

H.I.: Mint minden „bûnüldözõ” szerve-
zetnek, így a Védelmi Szolgálatnak is szük-
séges javítani a hatékonyságán. A bûncse-
lekményt elkövetõk, a károkozók a legfej-
lettebb technikákat, eszközöket, módszere-
ket használják, megelõzve az õket elfogni
szándékozókat.

A szervezettséget, a gyorsaságot és a je-
lenlét mértékét kívánjuk javítani. Sokat tör-
jük a fejünket a modern technikai eszközök
bevetésén és a nyilvánosság bevonásán.
Másik oldalról pedig bõvítjük és meg-
könnyítjük az olcsóbb tüzelõanyaghoz ju-
tás lehetõségét azok számára, akik valóban
rászorulnak. 

E.L.: Köszönöm a beszélgetést! 
Nagy László

SZAKMAI MINDENNAPOK

Védelmi szolgálat a NEFAG Zrt. területén
Az októbertõl áprilisig tartó fûtési
idényben szinte nem telik el úgy nap,
hogy az országos nyomtatott vagy elekt-
ronikus sajtóban, ágazati hírportálokon
egy-két híranyag ne foglalkozzon a ki-
sebb-nagyobb léptékû engedély nélküli
fakitermelésekkel, falopásokkal. Ahogy
szintén nem ritkák a téli idõben meg-
szaporodó és változatos eszközöket,
módszereket használó illegális vadásza-
ti tevékenységet bemutató, feltáró híra-
nyagok sem.  Nem tükröz ez mást, mint-
hogy ebben az idõszakban a mindenna-
pi erdészeti szakmai gyakorlat során e
kettõs feladat súlyával fokozott mérték-
ben és odafigyeléssel kell megbirkóznia
a hazai erdõket kezelõ szakszemélyzet-
nek. Tájegységenként vagy szinte er-
dészkerületenként más és más lépték-
ben. A NEFAG Zrt. kezelése alatt álló ál-
lami erdõterületeken a fenti feladatok
minél eredményesebb végrehajtása ér-
dekében Védelmi Szolgálatot hoztak
létre, melynek mûködésérõl kérdeztük
Hajnal Imre erdõvédelmi és kommuni-
kációs vezetõt.


